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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 56 76 356
E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Internet: www.kerkrade.nl

Bezoekadressen:
Gemeente Kerkrade, stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Voor het inzien van stukken, afdeling
Burgerplein en het vakloket Bouwen,
Wonen, Leefomgeving.

Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Markt 1, 6461 EB Kerkrade
Hier vinden de vergaderingen van de
gemeenteraad en het college plaats.

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

Openingstijden
Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 uur
en vrijdag 08.30 – 12.00 uur.

Wij werken volledig op afspraak. 
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045 of maak een afspraak 
online via www.kerkrade.nl

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Wijkpunten en wijkteams

De wijkpunten zijn bereikbaar.

Wijkteam West / Spekholzerheide
t Westhoes, Anemonenstraat 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- maandag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur 
  (vervalt per 15 juni)

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 09:00 - 12:00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00 uur

Wijkteam Oost / Chevremont e.o.
Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3

Spreekuur sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- donderdag 12.30 - 14.00 uur

Wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kantoor in Patronaat; spreekuren
tijdelijk: Nico Ploumstraat 8.

Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te 
attenderen op bekendmakingen van 
de gemeente Kerkrade die digitaal zijn 
gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.ffi cielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service 
waar geen rechten aan kunnen 
worden ontleend. De digitale 
bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Wiebachstraat 50 - vervangen 
gevelbeplating en dak beplating
Wiebachstraat 50 - dichtzetten vide
Bezwaar maken kan pas op 
moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Wimmersstraat 7 - bouwen garage
Schummerstraat 12 - kappen 4 bomen
Strijthagenweg (kadastraal perceel 
H2348), Akerstraat (kadastraal 
perceel K1673), O.L. Vrouwestraat 
(kadastraal perceel G4478), Torenstraat 
(kadastraal perceel P1514) en 
Stationsstraat (kadastraal perceel E6705) 

- tijdelijk plaatsen bouwborden
Bezwaar maken kan pas op 
moment van besluitvorming 

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Hoofdstraat 63 - uitbreiden woning
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Buiten behandeling laten aanvraag
Oranjestraat 1 - slopen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Niersprinkstraat 89 - verbouwen 
voormalig commerciële 
ruimte met bovenwoning tot 2 
grondgebonden woningen
Constantijn-Eik 19A - bouwen 
buitenberging en plaatsen 
tuinmuur als erfafscheiding
Kaalheidersteenweg 285 - bouwen 
aanbouw op plaats bestaande serre
Plein 15 - vervangen bestaande dak
Nassaustraat 29 - plaatsen prefab garage
Coumansstraat 2 - kappen kersenboom
Broenkoel 1 t/m 5 - tijdelijk 
plaatsen 5 tiny houses

Roda JC Ring 4 - tijdelijk plaatsen 5 
prefab units voor verhuurbedrijf
Heiveldstraat 51 - vergroten bestaande 
woonhuis en legaliseren dakkapel
Heerlenersteenweg 32 - kappen boom
Kaalheidersteenweg 205 - 
vergroten bestaande garage
Gulperstraat 1E - overkappen balkon
Haanraderstraat 5 - kappen 4 sparren
Old Hickoryplein 2 - aanleggen inrit
Niersprinkstraat 95 - kappen boom
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid woning Schweitzerstraat 
58 - gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter 
inzage bij het informatiecentrum in 
het gemeentehuis. Wij verzoeken u 
hiervoor een afspraak te maken door 
een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl 
of telefonisch via 14 045.

BEKENDMAKINGEN

Op 10 augustus 2022 bestaat de 
GeldWijzerWinkel 1 jaar en dat willen 
we samen met de inwoners van Kerkrade, 
vieren!

Kom je die dag gezellig een kop 
koffi edrinken bij ons? Je maakt dan kans 
op één van de vier Beleef Kerkrade 
Kadokaarten t.w.v. € 25,00 (te besteden bij 
ondernemers in Kerkrade). Daarnaast hebben 
we leuke goodiebags (geschenkentasjes), 
die we weggeven aan mensen die de 
GeldWijzerWinkel die dag bezoeken.

De verloting van de Beleef Kerkrade 
kadokaart
De verloting is om 16.00 uur, maar mocht je 
eerder op die dag binnen lopen dan kun je 
natuurlijk je gegevens achterlaten en maak 
je ook kans op deze leuke kadokaart. Om 
16.00 uur aanwezig zijn bij de verloting 
is natuurlijk helemaal top! Je vindt de 
GeldWijzerWinkel aan het Martin 
Buberplein 21 te Kerkrade (gelegen tussen 
achterkant Raadhuis en achteringang 
bibliotheek/HUB). Tot 10 augustus 2022!

De GeldWijzerWinkel helpt bij vragen over 
geldzaken
Welke gevolgen hebben bijvoorbeeld verlies 
van werk, een echtscheiding of pensioen? 
En wat gebeurt er als ik werk krijg of 18 jaar 
word? De GeldWijzerWinkel helpt je bij 
deze vragen. 

De GeldWijzerWinkel biedt ook hulp bij 
betalingsachterstand
Ook als je betalingsachterstanden hebt, 
kunnen wij je helpen. Bijvoorbeeld als 
je huur, gas, water, licht of bijvoorbeeld 
de ziektekostenverzekering niet kan 
betalen. Samen met andere organisaties in 
Kerkrade organiseert de GeldWijzerWinkel 
ook activiteiten en voorlichtingen over 
rondkomen met geld.

GeldWijzerWinkel 1 jaar

De openingstijden van Fietspunt Kerkrade worden tijdens het WMC uitgebreid. 
Van 7 tot en met 31 juli is het Fietspunt Kerkrade dagelijks geopend tot 23.30 uur. 
Het stallen van je fi ets of e-bike stallen is gratis. “Met dank aan de vele vrijwilligers van 
onder meer carnavalsvereniging Oes de Moas zijn deze ruime openingstijden tijdens de 
WMC-periode mogelijk”, geeft wethouder Alexander Geers (centrummanagement) aan.

Fietspunt Kerkrade extra lang open tijdens WMC

• Donderdag  28 juli 2022   13:00 – 23:30 uur
• Vrijdag  29 juli 2022         9:00 – 23:30 uur
• Zaterdag  30 juli 2022      9:00 – 23:30 uur
• Zondag  31 juli 2022        9:30 – 00:15 uur

 Openingstijden op een rij

Filevorming is er tijdens het WMC Kerkrade 
in veel soorten en maten. Tijdens een groot 
evenement kan het erg druk worden in ons 
centrum. 

Bekijk voor je het WMC Kerkrade bezoekt 
de parkeer mogelijkheden op de website: 
www.wmc.nl/nl/bezoeken/reizen-parkeren

Parkeergelegenheid WMC

Gratis
Fietspunt Kerkrade, midden in het centrum 
gelegen aan de Sibeliuspassage 8, is voor jou 
de perfecte mogelijkheid om je fi ets of e-bike 
te stallen. Vanaf dit punt kun je met gemak 
alle richtingen op in het centrum. Bovendien 
staat je fi ets onder toezicht gestald en is een 
ritje met de fi ets milieuvriendelijk! Reden 
genoeg om op de fi ets naar het WMC in 
Kerkrade te komen! De fi etsenstalling van het 
Fietspunt is volledig gratis te gebruiken.


